
אנחנו כאן בכדי להעניק לכם קריירה חכמה 
בתחום המבוקש - שמאות מקרקעין!



הרגע הזה שקיבלתם תעודת מקצוע וכולם בחוץ רוצים אתכם

מכירים? - לא?! ז ה משום שלא למדתם שמאות מקרקעין!

פסגות שמאות מקבוצת מכללת פסגות, המהווה את חוד החנית בישראל בתחומי הנדל"ן, שוק 

ההון והיזמות. למכללה 6 סניפים בפריסה ארצית הפועלים משנת 2005. 

“
”עם הפריחה בענף הנדל“ן עלה גם קרנו של שמאי המקרקעין

גלובס, דפנה ברמלי גולן, מרץ 2014



מבחינה  והמובילים  המרכזיים  מהצירים  אחד  כיום  מהווה  הנדל"ן  שוק 
הביטוח,  חברות  הבנקים,  הממשלה,  מעורבים  שבהם  כלכלית-חברתית 

חברות בנייה, משקיעים וקונים פרטיים מהארץ ומחו"ל.
ההיבט  על  לטובה  משפיע  אליו  והביקוש  בצמיחה  נמצא  שתמיד  שוק 
המרוויחים  רבות.  עבודה  הזדמנויות  ומייצר  הנדל"ן-  בשוק  התעסוקתי 
שמאות  בתחום  ומקיפה  יעודית  הכשרה  שעברו  המומחים  הם  העיקריים 

המקרקעין, הנהנים משכר גבוה ומהביקוש ההולך וגובר לתחום.



פנייה לאקדמאים המעוניינים לעשות תפנית מקצועית למסלול חכם 
שהשכר  בעוד  מקרקעין  בשמאות  קריירה  רכישת  תוך  ועקבי,  יציב 

בתחום גבוה משמעותית מהשכר הממוצע במשק.

פונה למעוניינים הרוצים להתמקצע בתחומי שוק ההון, נדל"ן ויזמות 
עסקית.
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אנו מתחייבים להעניק לכם את "ארגז הכלים" הטוב ביותר שילווה אתכם בהכשרה 
ובקריירה שלכם כשמאי מקרקעין מקצועיים!



למקרה שלא ידעתם
רבות  פונקציות  ממלא  שהוא  משום  הנדל"ן,  בשוק  מרכזי  שחקן  הוא  המקרקעין  שמאי 
מיסוי  הפקעות,  קרקע,  הפשרת  כגון:  רבים  בתחומים  ועוסק  והכלכלה  המשק  בתחומי 

מקרקעין, משכנתאות, הערכות נכסים ממשלתיים ופרטיים, היטל השבחה ועוד.
נדל“ן  נכס  של  שוויו  את  לקבוע  החוק  מבחינת  הבלעדי  המוסמך  הוא  המקרקעין  שמאי 

כלשהו. 
מבינים את החשיבות? ולמרות זאת על פי נתוני מועצת שמאי המקרקעין,

מספר העוסקים בתחום, במדינת ישראל, הוא יחסית קטן.

”
“

“

טל ספיר ודרור ברלב, כלכליסט, יוני 2018

פסק דין שהתקבל לאחרונה בבית המשפט העליון, מדגיש את הצורך החיוני בביצוע 
בדיקה של שמאי מקרקעין, עוד בטרם נחתמה עסקת הרכישה

כמו שלא הולכים למשפט בלי עו"ד, לא קונים נכס בלי שמאי ”
אורי חודי, גלובס, ינואר 2017



אנחנו כאן בכדי להעניק לכם קריירה חכמה 
בתחום המבוקש - שמאות מקרקעין!

מה כוללת שומת מקרקעין? 

מגמות סביבתיות המשפיעות על 
שווי הנכס.

האם  הנכס,  ותחזוקת  גמר  מצב 
והאם  שיפוץ  בביצוע  צורך  קיים 

הנכס תואם לסביבתו.

של  החוקיים  הבעלים  אימות 
אזהרה  הערת  יש  האם  הנכס, 
שלא  שיבטיחו  נוספות  ובדיקות 
שקנינו  שהדירה  פתאום  נגלה 

שייכת למישהו אחר.

בדיקת סביבת 
הנכס 

בדיקת ותיאור 
הנכס 

בדיקה משפטית 

האם קיים היתר בניה לנכס, האם 
ההיתר תואם לנכס בפועל, והאם 

קיימות חריגות בנייה.

על  תכנוני  מידע  לבדוק  מטרתה 
הנכס וסביבתו וזיהוי זכויות בניה 

נותרות/ מנוצלות בנכס.

הנכס  שווי  אומדן  מציאת  לאחר 
המס  חיובי  יהיו  מה  לחשב  ניתן 

השונים, רכישה, השבחה ועוד...

בדיקת רישוי (היתר 
בנייה) 

בדיקת היטלים בדיקה תכנונית  
ומיסים על הנכס 



עם הפריחה בענף הנדל“ן עלה גם קרנו של שמאי המקרקעין

אקדמאים המעוניינים להתמקצע או לעשות הסבה לתחום שמאות המקרקעין. 
אם אתם בעלי תואר ראשון או לומדים \מתכננים להוציא תואר ראשון בכל מקצוע 

שהוא שמאושר ע"י המל"ג מקומך אתנו.

תנאים לקבלת רישיון שמאי מקרקעין: מעל גיל  23 (בבחינות הסופיות) , התמחות 
אצל שמאי מקרקעין מוסמך, אי רישום פלילי , עמידה בהצלחה בבחינות מועצת 

השמאים, תואר ראשון אשר מוכר על ידי המל"ג.

למי זה מתאים



במסגרת תפקידכם כשמאי המקרקעין יהיה עליכם לחוות דעה על שוויי של קרקעות 
ונכסים בשוק הנדל"ן אשר ניזוקו, הופקעו, נגנבו, משועבדים או מיועדים למכירה, 

בכדי לאמוד את הפיצוי שיש לשלם לניזוק/ מבוטח.

השווי  הערכת  כלומר  שומה,  עריכת  הוא  המקרקעין  כשמאי  המרכזי  תפקידכם 
הכספי של הנכס, עבור לקוחות כמו חברות ביטוח,  בנקים , פרטיים וגופים אחרים.  
בנוסף, כשמאי המקרקעין תשמשו כבוררים בנושאי נדל"ן שונים כגון קביעת פיצויים 

בגין הפקעות, קביעת היטל השבחה ועוד. 

יידרש מכם לשמש כצופים כנים בשוק המקרקעין, להבין את הכוחות המשפיעים 
עליו ולשלוט בתחומי המשפט, הכלכלה, החברה וההנדסה, על מנת שחוות דעתכם 
ועצותיכם המקצועיות יעזרו לכל המעורבים בשוק לשקול את צעדיהם ולקבל את 

ההחלטות הנכונות לגבי הנדל"ן הספציפי.

מקצוע  ולאנשי  לעסקים  כיועצים  גם  לשמש  תוכלו  מקרקעין  שמאי  בתור  אגב, 
בתחום הנדל"ן ולממשלה.

סיימתם בהצלחה, אז מה עושים?



אנו מתחייבים להעניק לכם את "ארגז הכלים" הטוב ביותר שילווה אתכם בהכשרה 
ובקריירה שלכם כשמאי מקרקעין מקצועיים!

סיימתם ללמוד ועמדתם בכל התנאים,

תקבלו:

בסיום הלימודים ולאחר שעמדתם בהצלחה בכל בחינות מועצת השמאים וסיימתם 
תקופת ההתמחות יוענק לכם רישיון שמאי המקרקעין מטעם משרד המשפטים 

ומועצת שמאי המקרקעין של מדינת ישראל.
ועכשיו מחכה לכם קריירה מרתקת ומאתגרת בעולם הנדל“ן!



כמו שלא הולכים למשפט בלי עו"ד, לא קונים נכס בלי שמאי

שכירים

אז מה תעשו אחריי?

עצמאיים

משרדי שמאי מקרקעין, שמאים בחברות ביטוח, בחברות יזמות 
העיר  מהנדס  במשרדי  בניה,  וקבלני  בחברות  הנדל"ן,  בתחום 
ברשויות המקומיות, במנהל מקרקעי ישראל, בחברות כלכליות, 
בתאגידי  ממשלתיות,  בחברות  העירוניות,  הפיתוח  בחברות 

נדל"ן וכו'.
פוטנציאל השתכרות- עד 20,000 ₪ בחודש!

הרבה מהשמאים מעדיפים להיות עצמאיים ממספר סיבות כמו 
להשכיר  צורך  אין  נוחות,  בשעות  מהבית  לעבוד  אפשרות 

משרדים, להעסיק עובדים וכו‘. 
פוטנציאל השתכרות- השמיים הם הגבול!



האם קיים היתר בניה לנכס, האם 
ההיתר תואם לנכס בפועל, והאם 

קיימות חריגות בנייה.

על  תכנוני  מידע  לבדוק  מטרתה 
הנכס וסביבתו וזיהוי זכויות בניה 

נותרות/ מנוצלות בנכס.

הנכס  שווי  אומדן  מציאת  לאחר 
המס  חיובי  יהיו  מה  לחשב  ניתן 

השונים, רכישה, השבחה ועוד...

בדיקת רישוי (היתר 
בנייה) 

בדיקת היטלים בדיקה תכנונית  
ומיסים על הנכס 

אצלנו אתם תקבלו יותר

המרצים הטובים 
ביותר

הקורסים 
הפרקטיים ביותר 

ליווי אישי לאורך כל 
הדרך 

סדנאות להעשרת הידע ללא 
עלות נוספת

חווית לימוד דיגיטלית 



גם אם לא תגיעו 
לשיעורים 

למה לבחור בנו שאלתם?

כולם  מקרקעין,   השמאות  בתחום  ובכיר  מקצועי  מרצים  סגל 
בעלי ניסיון ואף עובדים בתחום. הם ילוו אתכם לאורך כל הדרך 
באופן אישי מתוך רצון לוודא שאתם מבינים את החומר הנלמד.

במסלול  מהבית  לצאת  מבלי  מקרקעין  לשמאי  להפוך  תוכלו 
מקוון מלא, ספרים דיגיטליים, שיעורים מקוונים ומערכת לימוד 
המהיר,  החיים  לאורח  בדיוק  מתאימה  מלאה.  אינטרנטית 

הדיגיטלי והטכנולוגי בו אנו רגילים לחיות. 

תחייך מצלמים 
אותך

כל השיעורים שלנו מצולמים, מה שמאפשר לך כתלמיד לחזור  
על החומר ולצפות בשיעורים ללא הגבלה דרך אתר המכללה.

לימודים איכותיים



למה לבחור בנו שאלתם?

הכינו את מגני 
הזיעה

על מנת להקל על הלמידה שלך לא נאריך את משך ההכשרה
והלימוד אל מעבר לנדרש. בנוסף נביא לך חומרים מתומצתים 

בצורת ספרי לימוד דיגיטליים ומודפסים.

מרתונים לפני כל בחינה-  ימים מרוכזים בהם מתרגלים בחינות 
משנים קודמות ומתכוננים בצורה מקצועית לבחינה. בנוסף לכך 

רכז מקצועי שמלווה אותך יד ביד במהלך ההכשרה.

מנגנון מתעדכן 
ומתייעל

אצלנו הרמה המקצועית היא בראש סדר העדיפויות ולכן תמיד 
נשמור על רמה מקצועית גבוהה לצד הענקת יחס אישי. אנחנו 
את  מכאן  להוציא  כדי  ביותר  הטובים  המרצים  את  מביאים 

האנשים הטובים ביותר.

נכשלת בבחינה? מוזמן לחזור על הקורס באופן מקוון מלא.גם זה קורה
(ניתן ללמוד את כל החומר כולל שיעורים מלאים ישירות מהבית 

ובמידה ופספסת שיעור בכיתה ניתן להשלים אותו במלואו).

חומרי לימוד 
מתומצתים



בסיום הלימודים ולאחר שעמדתם בהצלחה בכל בחינות מועצת השמאים וסיימתם 
תקופת ההתמחות יוענק לכם רישיון שמאי המקרקעין מטעם משרד המשפטים 

ומועצת שמאי המקרקעין של מדינת ישראל.
ועכשיו מחכה לכם קריירה מרתקת ומאתגרת בעולם הנדל“ן!

סללנו דרך להצלחה בטוחה
בהתאם למועצת שמאי מקרקעין הפועלת בשלושה שלבים:

קורסים   11 קורסים.   12
קורס  כל  שבסיום  מוקדמים 
יוגש הסטודנט למבחן של מועצת שמאי 

מקרקעין, 
קורס -12 מרתון לימודים המסכם את כל 

החומר הלימודי.

שנה של התמחות ומעבר של 
גישות   -  13 מס'  בחינה 

ועקרונות הערכת מקרקעין. 
סיום  לאחר  ההתמחות:  תקופת 
הבחינות  של  ומעבר  הלימודים 
לעבור  הסטודנטים  על  המוקדמות 
שמאי  אצל  (סטאז')  התמחות  תקופת 
יכולה  ההתמחות  מוסמך.  מקרקעין 
שנה  של  לימודים  במסגרת  להתבצע 
או שנתיים  40 שעות שבועיות  הכוללת 

במסגרת של 20 שעות שבועיות.  
את הבחינה ניתן לבצע לפני, במהלך או 

בסופה של ההתמחות.

צעד שלישי ואחרון –
בשומת  יישומים   ,14 בחינה 
ואחרונה  סופית  בחינה  מקרקעין, 

למסלול! 
את  בהצלחה  שעברו  התואר  לבוגרי 
יוכלו לגשת לבחינת  תקופת ההתמחות 
שמקנה  המקרקעין  בשומת  היישומים 

את הרישיון לעסוק במקצוע.

*בכפוף לשינויים של מועצת שמאי המקרקעין – משרד המשפטים.



עליו  באחריות,  כרוך  מקרקעין  שמאי  תפקיד 
להיות מקצועי ולהכיר את כל חוקי המקרקעין על 
בוריים. כך יוכל לפעול בתחום ולהכיר היטב את 

כוחות שוק הנדל"ן. 

שתצאו  מנת  על  לתמונה-  נכנסים  אנחנו  כאן 
מהלימודים עם הידע הטוב ביותר, דאגנו להביא 
הטובה  בצורה  אתכם  שיכינו  המרצים  טובי  את 
תוכנית  בנוסף,  ולקריירה.  להתמחות  ביותר 
של  והידע  הניסיון  על  מבוססת  שלנו  ההכשרה 
המרצים המובילים בתחום המחזיקים בניסיון רב 
בהתאם  נבנה  והכל  שמאים  בהכשרת  שנים 

לדרישות של מועצת שמאי המקרקעין.
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